
Hd. 3SO. B re ytin g ra rtillö g u r

við frv. til laga nm  sam skóla Reykjavíkur

F rá  minni hluta m entamálanefndar.

1. Á nndan 1. gr. komi fyrirsögn, svo hljóðandi:
I. Samskólar Reykjavíkur.

2. Aftan við f .um varp ið  bætist:
II. Ungmennaskólar utan Reykjavikur.

a. 16. gr.
Ungmennaskólar u tan Reykjavikur, sem um ræðir í lögum þessum, eru:

1. Flensborgarskóli i Hafnarfirði.
2. Hvitárbakkaskóli i Borgarfirði.
3. Núpsskóli í Dýrafirði.
4. Ungmennaskóli á fsafirði.
5. Laugaskóli i Þingeyjarsýslu.
6. Ungmennaskóli á Suðurlandi, auslan  fjalls.

b. 17. gr.
Ríkissjóður leggur fram */» af nauðsynlegum byggingar- og stofnkostnaði 
allra þeirra skóla, er um  ræðir i 16. gr., gegn *lt annarss taðar  frá.

c. 18. gr.
Kensiumálaráðuneytið sk ipar skólastjóra og kennara við ungm ennaskólana, 
að fengnum tillögum þeirra aðilja, er lögðu fram stofnkostnaðinn.

Fastir  kennarar, auk  skólastjóranna, við ungm ennaskólana skulu  vera svo

Skólastjórar ungm ennaskóla hafa að byrjunar launum  2500 kr. á ári, auk 
dýrtiðaruppbótar, en launin hæ kka á tveggja ára fresti um 200 kr. upp í 
3500 kr. Auk þess hafa þeir ókeypis húsnæði, ljós og hita.

Fastir  kennarar  bafa að by rjuuar launum  2200 kr. á ári, auk dýr- 
t íðaruppbótar, en launin bæ kka á þriggja ára frrsti um 200 kr. upp 
i 3200 kr.

L aun þessi og kostnaður af s tundakenslu grciðist ú r  ríkissjóði, en 
bann  á endurgjaldskiöfu á V* hluta kenslukostnaðsrins hjá þeim bjeruð- 
um, sem komið hafa skólunum  á fót eða tekið að sjer hlutdeild i rekslri 
þeirra.

d. 19. gr.

margir, sem börf er á eftir aðsókn, þannig, að miðað sje við 25 nem endur

e.



f. 21. gr.
Restrarkostnaður skólanna greiðist að öðru leyti af skólagjöldum nemenda 
eða með tillögum frá hlutaðeigandi hjeruðum , er ákveða hæð skólagjalds- 
ins í sam ráði við kenslumálaráðuneytið.

g. 22. gr.
N ámsgreinar i skólunum  skulu vera h inar  sömu og i ungmennaskóla 
Reykjavíkur, með þeim breytingum, eítir staðháttuin, sem gerðar kunna 
að verða i reglugerð hvers skóla, er staðfest skal veia af kenslum álaráðu- 
neytinu.

h. 23. gr.
Ákvæði þessara laga um framlög ríkissjóðs til stofnkostnaðar og kenslu 
við ungm ennaskóla þessa skulu  kom a til framkvæn da þegar i stað við þá 
af þessum skólum, sem nú  eru staifandi, en um hina jafnskjótt og þeir 
verða stofnaðir.

3. III.  Samvinnuskólinn.
a. 24. gr.

Ríkissjóður leggur þegar i stað fram til sam vinnuskólans til stofnkostuað- 
a r  */s af þeirri fjárhæð, sem húsam eistari rlkisins áætlar banda verslunar- 
skólanum  (sbr. 14. gr.), gegn þvf að Sam bandið  leggi fram a/s af stofn- 
kostnaðinum .

b. 25. gr.
Við sam vinnuskólann  skulu  vera, auk  skólasljóra, tveir fastir kennarar. 
L aun  þeirra skulu  vera hin  söm u og skólastjóra og kennara  verslunar- 
skólans (sbr. 10. gr.) og greiðast að öllu úr rikissjóði.

c. 26. gr.
Kenslumálaráðuneytið setur reglugerð fyrir sam vinnuskólann, eflir tillögum 
stjórnar Sam bands íslenskra samvinnufjelaga.

4. Fyrirsögn frumvarpsins orðist þannig:
F ru m v a ip  til laga um  uugm eunaskóla og sjerskóla.


